ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI MILIŞĂUŢI
HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi
a Consiliul local al orasului Milisăuti
'

'

funcţionare

'

Consiliul local al orasului Milisăuti;
'
' '
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 2720/2.04.2020 al domnului primar Mircea Laurus;
- adresa nr. 46408/23.03.2020 a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administratiei;
'
'
- raportul de specialitate nr. 2782/6.04.2020 întocmit de compartimentul juridic;
- raportul de avizare nr. 3433/29.04.2020 al Comisiei pentru administraţie publică locală,
amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a
drepturilor cetătenilor;
În confo~mitate cu prevederile art. 50 şi art. 51 din Anexa 1 - Măsuri de primă urgenţă cu
aplicabilitate directă, din Decretul Preşedintelui României nr. 195/16.03.2020 privind instituirea
stării de urgenţă pe teritoriul României, ale art. 134 alin (2), (4), art. 137 alin (1), art. 138 (1), art.
139 alin (5), art.212 şi art. 632 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
precum şi ale art. 33 1 din Ordonanţa de urgenţă nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi
regimul stării de urgentă;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1 ), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. a), ale art. 196 alin. (1)
lit. a) precum şi cu respectarea cvorumului prevăzut la art. 139 alin. (3) lit. (i) din Ordonanţa de
urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:

Articol unic: Regulamentul de organizare şi
Milişăuţi, anexă la Hotărârea nr. 44/4.09.2008, se

funcţionare
modifică şi

a Consiliul local al oraşului
se completează după cum

urmează:

1. La articolul 34 alineatul 2 se modifică şi va avea

următorul

cuprins:

„(2) Consilierii locali sunt convocaţi În scris sau prin mijloace electronice, prin grija
secretarului general al oraşului, cel târziu În ziua ulterioară primirii de către acesta a
dispoziţiei sau documentului de convocare iniţiat de cel puţin o treime din numărul
consilierilor locali În functie."
'

2.

După

articolul 34 se introduce un nou articol, articolul 34 1, cu

următorul

cuprins:

„Art. 34 1• (1) În situaţii excepţionale, constatate de către autorităţile abilitate, precum
epidemii, pandemii, fenomene natural extreme, cutremure, acte de terorism şi alte situaţii
care fac imposibilă prezenţa fizică a consilieri/or locali la locul stabilit pentru desfăşurarea

şedinţei

consiliului local, desfăşurarea şedinţelor consiliului local se realizează prin
mijloace electronice, videoconferinţă sau teleconferinţă, În funcţie de mijloacele tehnice
disponibile.
(2) Prevederile alineatului precedent se aplică În mod corespunzător şi În ce
desfăşurarea şedinţelor comisiilor de specialitate ale consiliului local."

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Consilier local,
Ioan HRENI C

Milişăuţi,

Nr.14

30 aprilie 2020

CONTRASEMNEAZĂ,

erai al orasului,
'
i ru SEMENIUC

priveşte

